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         Pokochaj jesień
                Spróbuj pokochać jesień
               z niesamowitymi urokami
                Spójrz ile piękna niesie
          obdarzając cię nowymi dniami.
                               
                Kolorowo jak wiosną
              barwne liście ostatki zieleni
                Dadzą chwilę radosną
           twą szarość życia mogą odmienić.

                Wieczór szybciej nastaje
              słońce też znika wcześniej niż latem
                Lecz nowe czy nie daje
          chwile spokoju skorzystaj zatem.

                                                T. Karasiewicz

AUTOREM LOGO GŁOSU SZKOŁY  JEST
NASZ  ABSOLWENT ŁUKASZ WRONIEWSKI.

Logo Głosu Szkoły

   Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 września, 
                a kończy 22 grudnia...
 
Jesień to jedna z czterech pór roku. Charakteryzuje się umiarkowaną 
temperaturą powietrza. O tej porze roku zwierzęta przygotowują się
do snu zimowego, gromadząc zapasy żywności.
Ptaki odlatują do ciepłych krajów. Kolory jesieni są zazwyczaj
jaskrawe i pastelowe. Wielu osobom jesień kojarzy się z początkiem
roku szkolnego oraz grzybobraniem. Jesień jest porą roku, w której
przyroda żegna się z nami. Dni stają się krótsze. Jesień to bardzo
ładna pora roku, dzięki której nasze oczy cieszą się pięknymi
krajobrazami.

                                                                                                   Natalka

Jesień

Ł. Wroniewski
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                    Dzień Edukacji Narodowej
Obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1772 roku Komisji
Edukacji Narodowej (pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty), która
zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Dzień Edukacji Narodowej
wprowadzono w Polsce w 1982 roku w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia
Nauczyciela. W tym dniu wszyscy pracownicy oświaty obchodzą swoje
święto.

W naszej szkole również uczciliśmy Dzień  Edukacji Narodowej.
Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w
którym młodzież odtworzyła - słowem, gestem i piosenką - klimat
szkolnego  życia. Uroczystość stała się również świętem z okazji
ukończenia rozbudowy szkoły. Uczestniczyliśmy we mszy świętej w
kościele. Msza uświetniona została obecnością pocztów sztandarowych
szkoły. Wysłuchaliśmy również przemówień  zaproszonych gości. 
Wszyscy doskonale się bawili i z pewnością ten dzień pozostanie na
długo  w naszej pamięci.                                              M. Zwoliński

DEN DENR.Rymarz R. Rymarz
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  W związku z tegorocznymi wyborami  
skupiłam  się na osobie przewodniczącej SU i
przeprowadziłam z nią krótki wywiad.

Klaudia: Planowałaś kiedyś kandydować do samorządu,
czy to była spontaniczna decyzja?
Ada: Nie. To, że zgłosiłam się do wyborów samorządu
klasowego to była spontaniczna decyzja, a kiedy
zobaczyłam, że otrzymałam największą ilość głosów
bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło.
Klaudia:  Czy rola przewodniczącego jest męcząca?
Ada: Nieee, zdecydowanie nie, razem z dziewczynami
mamy sporo obowiązków ale to pod żadnym względem nie
jest męczące.
Klaudia: Skąd samorząd czerpie pomysły na różne akcje w
szkole?
Ada: Od uczniów, zbieramy pomysły, wybieramy
najlepsze, potem je realizujemy w miarę możliwości.
Jesteśmy bardzo otwarci na propozycje.
Klaudia: Mogłabyś zdradzić kilka pomysłów na ten rok
szkolny?
Ada: Hmm.. Trudno mi powiedzieć, nie było jeszcze
zebrania gdzie byśmy wszystko ustalali.
Klaudia: Dziękuję bardzo za wywiad
Ada: Ja też bardzo dziękuję :)
Miejmy nadzieję, że w tym roku czeka nas
wiele ciekawych wydarzeń! :)

                    Wywiad przygotowała: Klaudia Cieślak, 2a
gim.

Dziewczyny z SU

 Tegoroczny Samorząd Uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w tym roku
przebiegały nieco inaczej. Zaczynając od braku plakatów
wyborczych na korytarzach, kończąc na głosowaniu tylko
między trójkami klasowymi. No właśnie. Postanowiono,
że trójki klasowe zagłosują po naradzie z klasą. 
Wybory przebiegały bardzo sprawiedliwie. Na spotkaniu
przedstawicieli klas, Pan Eugeniusz Ciećwierz wypisał na
tablicy nazwiska reprezentantów klas gimnazjalnych. Tak
samo wyglądały wybory Samorządu klas podstawowych.
W końcu wybrano trzy reprezentantki gimnazjum:

Ada Bugaj - uczennica klasy 2a gimnazjum, przeważyła
liczbami głosów i została przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego naszego Gimnazjum

Ola Górecka -  nie często zdarza się, że uczniowie klas
pierwszych zostają wybrani do Samorządu -w przypadku
Oli- zastępcy przewodniczącego. Gratulujemy! :)

Oliwia Remiszewska - najstarsza reprezentantka naszego
samorządu- skarbnik.
                                                       
                                                                    Art. :Klaudia Cieślak

K. Cieślak
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Jakiś czas upłynął niestety już od wakacji. Jednak zawsze miło     
sięgnąć jest pamięcią do ciepłych, słonecznych dni … Poczuć wiatr   we
włosach i słońce na twarzy….

Podczas wakacji wstawałem przeważnie 
o godz. 9- tej.  Nie miałem żadnych
obowiązków, dlatego mogłem sobie pozwolić
na dłuższe leniuchowanie. Kiedy padało i była
plucha i nic ciekawego nie było w telewizji,
wstawałem nawet o godzinie 10 -tej. Wiem, że
to nie jest zdrowe tak długie spanie, ale co
robić, gdy nic się nie dzieje na dworze... 
W ostatnim tygodniu byłem nad morzem i tam
wstawałem o godz. 6 - tej . Czułem się taki
wyspany. Może to zmiana klimatu tak na mnie
działała? A może myśl, że zaraz będę kąpał
się w morzu? Nie wiem...K.Zdzieszyński

W pewien wakacyjny wieczór moja mama
rzuciła hasło "Jedziemy nad morze?", Ja cała
podekscytowana wykrzyknęłam "TAK!". Już
sobie wyobrażałam jak leżę na plaży i opalam
się. Niestety przyszedł tata i sprowadził nas
na ziemię. Szyba w samochodzie jest popsuta
a mama zapytała się, czy da się to jakoś
naprawić. Tata powiedział, że się postara,
lecz nie obiecuje. Ucieszyłam się i szybko
pobiegłam do mojej koleżanki z tego samego
bloku. Zapytałam się czy będzie mogła
pojechać ze mną nad morze następnego dnia
rano. Mama mojej koleżanki zgodziła się. W
końcu nadszedł czas, gdy tato przyszedł i
powiedział, że jedziemy nad Bałtyk.
Następnego dnia o  5:00 wyjechaliśmy.   Asia.

Wakacyjne wspomnienia...

Wakacyjne wspomnienia...

Asia

Asia
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Rys.

GRUPA 0A - wychowawca p. M. Szypszak

GRUPA 0B -wychowawca p.D. Szymaniak

W naszej szkole uczą się trzy
grupy „Zerówkowiczów”. Panuje tu
życzliwa i przyjazna atmosfera.
Wszyscy razem bawią się 
i odkrywają otaczający nas świat…

GRUPA 0C- wychowawca pB.Ciechomska

Rys.

R.Rymarz

R. Rymarz

R. Rymarz R. Rymarz

R. Rymarz



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 2 11/2014 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Szkoły

Moim Hobby jest wędkarstwo. Tym Hobby zaraził mnie
wujek, który namówił mnie bym pojechał z nim na taką
przygodę . Zgodziłem się po dłuższym zastanowieniu.
Myślałem ,że to nuda. To była sobotnia wyprawa. 
Z rana ruszyliśmy nad rzekę. Po jakimśczasie zacząłem 
ziewać i marudziłem wujkowi w stylu: „Kiedy jedziemy do
domu?” Aby mnie czymś zająć, wujek dał mi swoją drugą
wędkę abym też łowił. Stałem z 10...20...30 minut, aż nagle
mój spławik się zanurzył i złapałem małą rybkę. Chyba
byłem wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Po
wyciągnięciu ryby, wypuściliśmy ją jednak do wody.
Nagle zaczął padać deszcz i byłem bardzo niezadowolony,
ponieważ spodobało mi się to łowienie. Niestety nic nie
mogliśmy zrobić i musieliśmy wracać do domu. Byłem
bardzo zadowolony z tamtego dnia. Od tamtej pory, gdy
mam wolny czas wychodzę na wędkowanie. Pozwala mi
się to odprężyć i uspokoić. Tym hobby zaraziłem już kilku
swoich kolegów. Bardzo lubię wędkować i myślę, że
będzie mi ono towarzyszyć jeszcze długo. Wędkarstwo
jest nie tylko moim hobby, ale też pasją. Rób to, co
kochasz.
Uważam, że każdy powinien mieć jakieś zainteresowania,
gdyż one rozwijają nasze umiejętności i możemy przy nich
spędzić bardzo miło wolny czas.                 Matek

Hobby, no cóż, ciężko to wszystko
nazwać hobby. Wolny czas spędzam
na wiele sposobów. Począwszy od
przelotnych zainteresowań, typu
układanie kostki Rubika, czy prób
grania na różnych instrumentach.
Przez nieodłączne części życia tj.
siłownię, jazdę na rowerze,
komputery, książki. Kończąc na
wszelkich próbach socjalizacji,
wyjściach ze znajomymi i oddawaniu
się chwili. Nie jestem w stanie
wyłonić najlepszej z tych czynności,
wszystkie w jakimś stopniu dają mi
radość i pozwalają przez chwilę
zapomnieć o smutku dnia
powszedniego. Mówiąc o hobby mam
przed oczami wszystkie te czynności i
tak już zostanie. 
                                                                  
M. Jacewicz

Rys.

Rys.

Deserek

Kucharki

PRZEPIS NA POWAKACYJNY DESER

   Składniki:
-krem do tiramisu
-bita śmietana
-winogrono
-banany
-mango
-truskawki
-kiwi
-brzoskwinie
-2 szklanki mleka (pół szklanki do namaczania biszkoptów reszta to kremu )
-biszkopty

    Sposób przygotowania:
Do miski nalewamy 1 i pół szklanki mleka i wsypujemy  krem. Całość ubijamy
przez około 4 min. Owoce obieramy i kroimy. Biszkopty zamaczamy w mleku i
nakładamy krem do pucharków  a następnie owoce. Nie ma znaczenia, w jakiej
kolejności nałożymy resztę składników. Na koniec  nakładamy bitą śmietanę.
Jak ktoś lubi możemy posypać kakao. Dla ozdoby - słodka rurka.
                                                                        Ada Cieplak            Smacznego :)
                                                                                                                                              

R.Rymarz

R. Rymarz

Ada Cieplak

Ada Cieplak
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SPORT

                              Sport inaczej - czyli ciekawostki sportowe.                                 
                   
Większość z Was interesuje się sportem pod względem takich dyscyplin jak piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, rugby,
siatkówka i wiele innych. Mało, kto interesuje się sportem i czymś więcej niż np. trenowanie. Nikogo nie interesują różne
ciekawostki na jego temat, a może warto wiedzieć więcej, np., Dlaczego akurat takie kolory występują na fladze olimpijskiej?
Kiedy i gdzie przyznano 1 medale? Jakie dyscypliny sportowe wycofano z igrzysk olimpijskich?  Lub z innej strony. Jaką
prędkość osiąga piłka kopnięta podczas rzutu wolnego? 
·  Kolory na fladze
Podobno poszczególne barwy symbolizują obecność każdego z kontynentu,
m. In. czarny czyli Afryka, czerwony czyli Ameryka i żółty czyli Azja. Są one najprawdopodobniej od kolorów skóry
mieszkających tam mieszkańców rdzennych.
·  Kiedy i gdzie przyznano pierwsze medale?
Złote, srebrne i brązowe medale przyznano po raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich w St. Louis w 1900 r. Wcześniej za
pierwsze miejsce przyznawano medal srebrny, za miejsce drugie medal brązowy, natomiast za miejsce trzecie medalu nie
przyznawano.
·  Jakie dyscypliny sportowe wycofano z igrzysk olimpijskich?
Z programu igrzysk olimpijskich, od 1869 r., stopniowo znikały różne dyscypliny. Miały często skomplikowane przepisy i zasady,
czasami niezrozumiałe dla widza czy też mało osób je uprawiało. Wycofano np. wspinanie po linie, golf, podnoszenie ciężarów
jednorącz, krykiet, przeciąganie liny, rugby, strzelanie do żywych gołębi.
·  Jaką prędkość osiągnęła piłka kopnięta z rzutu wolnego? Najmocniejszy strzał na bramkę oddał Ronny Heberson Furtado de
AraĂşjo - według oficjalnych pomiarów piłka osiągnęła prędkość 210,9 km/h.
                                                                                                                         Patrycja Orłowska

BRANSOLETKA

JESIENNA BIŻUTERIA

DŁOŃBRANSOLETKA

Int.

Oliwia

Natalka Augustyniak

Marta TargaszewskaOliwia Bukowska
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Pani B. Haber, M. Jaworski

-Jaki był Pani ulubiony przedmiot ?
P.Beata: Miałam kilka takich przedmiotów : matematyka, chemia, historia i oczywiście geografia.
-Czy jest takie miejsce, w które chciała Pani się wybrać ?
P.Beata: Jest kilka takich miejsc. Uwielbiam podróże. Bardzo trudno jest mi wskazać jedno takie miejsce, ale jeśli
muszę wybrać to fiordy norweskie lub obszary polarne.
-Dlaczego akurat tam ?
P.Beata: Zachwyca mnie piękno zjawisk przyrodniczych, chyba bardziej niż architektura. Chciałabym zobaczyć zorzę
polarną.
-Czy zdarzały się Pani wagary ?
P.Beata: Tak, w liceum. Wagarowałam sporadycznie, wagary zawsze miały charakter krajoznawczo-zapoznawczy.
-Jaki jest ulubiony nauczyciel pracujący w naszej szkole ?
P.Beata: Nie ma nauczyciela w naszej szkole, którego nie darzyłabym sympatią. Bardzo lubię kolegów i koleżanki z
pracy i nie mam jednego faworyta.
-Jakiej muzyki pani słucha ?
P.Beata: Moja ulubiona muzyka to RMF FM.
-Jaka jest Pani ulubiona książka ?
P.Beata: Moją ulubioną książką jest książka kucharska (ha ha ha), instrukcja obsługi pralki (ha ha). Bardzo lubię książki
biograficzne.
-Co lubi Pani jeść ?
P.Beata: Uwielbiam jeść. Lubie jabłka, sałatki, które przygotowują uczniowie klas  I i II  naszego gimnazjum, paluszki.
-Czy ma Pani jakieś zwierzątko ?
P.Beata: Mam zwierzątko: szynszyla i psa boksera – Nestora.
-Czy ma Pani jakieś specjalne przesłanie dla naszych uczniów ?
P.Beata: Hmm to bardzo trudne pytanie. W tej chwili nie przychodzi nic mi do głowy. Nad przesłaniem dla uczniów
musiała bym chwilę pomyśleć, może za parę lat.
-Dziękuje bardzo za wywiad.
P.Beata: Proszę bardzo.                                                                                    Wywiad przeprowadził: Michał Jaworski  kl. III
B gim. 

                                 Wywiad przeprowadził: Michał Jaworski  kl. III B gim.

Wywiad z Panią Beatą Haber
Pani Beata uczy w naszej szkole geografii i
przyrody. Można z nią porozmawiać na
wszystkie tematy. Skorzystałem z tej okazji i
poprosiłem  o rozmowę.

- Dzień Dobry
P.Beata: Dzień Dobry
- Czy zawsze chciała Pani 
zostać nauczycielką?
P.Beata: Tak. Już w liceum
ogólnokształcącym uczyłam się na profilu
pedagogicznym.

M. Jaworski
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Krzyżówka

ZAGADKA. DLA TRZECH OSÓB, KTÓRE
ROZWIĄŻĄ PRAWIDŁOWO KRZYŻÓWKĘ I
PRZYNIOSĄ ROZWIĄZANIE DO BIBLIOTEKI -
NAGRODA!

         

PYTANIA :
1. Najlepszy przyjaciel Kubusia Puchatka.
2. Franklin - jakie to zwierze?
3. Co budujemy z piasku?
4. Jak nazywa się gra plażowa?
5. Ile krasnoludków mieszkało z królewną śnieżką ?
6. Akademia Pana .............
7. Co najbardziej lubi jeść Kubuś Puchatek?
8. Mieszka w piórniku i jest zrobiony z plasteliny.
9. Najlepszy przyjaciel człowieka to…
10. Pora roku, w której spadają liście…

                                                           AUTORKĄ JEST PETRYSIA

KOMIKS

Język polski uważany jest za jeden z najtrudniejszych języków na świecie.
Jak się okazuje, nierzadko nawet dla jego rodzimych użytkowników.
Czujność zazwyczaj tracimy przy słowach pozornie banalnych. Oto nasza
„lista przebojów”, złożona z błędów językowych najczęściej popełnianych
przez uczniów:
Nie włanczać lecz włączać.  
Nie spowrotem lecz z powrotem. 
Nie wymyśleć  lecz wymyślić. 
Nie z kąd lecz skąd. 
Nie wziąść lecz wziąć. 
Nie swetr lecz sweter. 
Nie proszę panią lecz proszę pani.
Nie na dworzu lecz na dworze. 
Nie poszłem lecz poszedłem.
Nie keczap lecz keczup.
Nie tą książkę lecz tę książkę.
Nie lubieć lecz lubić.
Nie w cudzysłowiu lecz w cudzysłowie.
                                                                     Przyg. Bartek Fortuna                 

Do czego przydaję się nam umiejętność
liczenia:

W planowaniu wydatków
W badaniach naukowych
Do obliczania czasu
Na zakupach
Do obliczania odległości
Kiedy liczymy pieniądze
Do obliczania wieku
Do obliczenia pola
Do wyliczania średniej
Podczas studiowania
Podczas gotowania
W innych przedmiotach
W rozmowie w staraniu się o pracę
Remonty, budowanie domu, 
Orientacja w przestrzeni       Przyg. Bartosz Kaczor

W roku szkolnym
2014/2015 gazetkę
Głos Szkoły prowadzą
przede wszystkim
uczniowie klasy II A i III
B gimnazjum.
Zapraszamy do
współpracy. R.
Rymarz

Petrysia

R. Rymarz


